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jászvásári szervezete, a román állam és a romániai ma
gyar érdekképviselet. A csángó történetírásra jellemző, a
népcsoport „pusztulását”, a magyar nyelv és kultúra el
tűnését hangsúlyozó fogalmak nem egészen történészi,
publicisztikai fikcióik.
A szerző meggyőző érvekkel igazolta tételét, misze
rint a helyi katolikus egyház pasztorációjában a csángók
- tegyük hozzá: etnikai és kulturális - érdekeit, lelki és
szellemi javait nem tekintette szempontnak, ennél fogva,
a csángókat a nemzetközi politika és a vatikáni geopoli
tika áldozatainak tekinthetjük. Ezen áldozat fejében a
klérus az üdvözülés lehetőségét kínálta fel a csángóknak.
Ennek tükrében kérdés, hogy vajon, hogyan reagálna az
egyház a szerző azon felszólítására, hogy Róma nyújtson
elégtételt „a csángóknak okozott több évszázados lelki
szenvedésért és megaláztatásokért”.
(Jakab Attila'. Mivé lettél, mivé leszel, csángó ma
gyar? A katolikus egyház szerepvállalása a moldvai
csángók elrománositásában. Kairosz Kiadó, Budapest,
2012.)
láncú Laura

ek is. Lemérhető a térképlapok adataiból az is, hogy a
vajdasági kontaktus változat szavai közül melyek élnek a
nyugat-bácskai területen.
A korábban készült nyelvatlaszok adatai, helymegjelölései sok esetben nem pontosak, a szerző ebben a mun
kában javításaival pontosítja őket, s ezáltal a nyelvi ké
pet is.
A szerző összefoglalást is készített, a vizsgálat falvak
nyelvhasználatának hangtani és alaktani jellegzetessége
it mutatja be, mely további árnyalás alapja lehet.
A térképlapok adatait jól kiegészítik a recens élő
nyelvi szövegek, amelyek a könyvet használók számára
szintén fontosak, mert a szövegekben olyan jelenségek jobbára néprajzi vonatkozásúak - is megfigyelhetők,
melyek túlmutatnak a szó- és szóalakhasználaton. Az öt
kutatópont történeti és demográfiai leírása jól eligazítja
az olvasót a vizsgált környéken, s ezáltal is növeli a
könyv értékét.
Silling István Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasza
nyelvi és nyelvjárási szempontból is fontos munka, és
amellett, hogy tankönyvként használhatják majd a ma
gyar nyelv és nyelvhasználat kérdésivel foglalkozó
egyetemisták (és talán középiskolások), jól használhat
SILLING ISTVÁN:
ják a nyelvészek is, és bizonyára felkelti a nyelv kérdései
Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz
iránt érdeklődők figyelmét.
Silling István (1950) vajdasági nyelvjárás- és nép
(Fórum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem
rajzkutató újonnan megjelent nyelvatlasza a vajdasági Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka, 2012.
magyar nyelv és nyelvjárások kutatási eredményeinek új 322 p.)
gyűjteménye, mely öt nyugat-bácskai település: Bezdán,
Láncz Irén
Kupuszina (Bácskertes), Szilágyi, Doroszló és Gombos
nyelvhasználatát méri fel. A Dunához legközelebb fekvő
bácskai magyar falvakban a napjainkban felgyorsult vál
tozásnak nyelvi következményei is vannak, ezekre mutat Gyökereink. Bánáti német táncok
rá a nyelvatlasz fontos hangtani, alaktani, valamint lexi
A könyv a bánáti németek tánchagyományának állít
kai sajátságok alakulásának nyelvatlasz formájában tör emléket, melynek anyagát elsősorban a szerzőknek az
ténő bemutatásával.
1990-es években megkezdett gyűjtéseik alkotják, de szá
A nagyszámú nyelvi adattal (238 térképlapon) a szer mos adat Kari Horak, Hans von dér Au és más német
ző bemutatta az öt település nyelvének és nyelvjárásának tánckutatók két világháború közötti kutatásaiból szárma
szinkrón képét és változását. A térképlapokról leolvasha zik. A Bánát paraszti tánckultúrájára vonatkozóan az el
tók szóhasználatbeli és szóalaki egyezések, hasonlósá szórt közléseken, illetve különböző közgyűjtemények
gok és különbségek nemcsak egy-egy településen belül, ben lapuló néhány adaton kívül semmilyen ismeretünk
hanem a közöttük lévők is. Az összegyűjtött adatok tehát nincs. Ennek fényében az itt bemutatásra kerülő kötet hi
lehetővé teszik az összehasonlítást, a jelenségek területi ánypótló értékkel bír. Az említett német tánckutatók után
elhatárolását és a nyelvjárás és köznyelv viszonyának először csak a jelen kötet szerzői vállalkoztak arra, hogy
megállapítását, azaz a köznyelvűsödés hatósugarának a bánáti németek hagyományos tánckészletét összemegállapítását. Lehetővé teszi továbbá a szinkron met gyüjtsék, és ezt a táncélethez kapcsolódó szokásokkal
szet nagyobb összefüggéseinek vizsgálatát is, és egyéb együtt bemutassák.
gyűjteményekkel összehasonlítva a vajdasági adatokat,
A leíró jellegű mű öt részre tagolódik. A bevezető
még nagyobb összefüggésekre mutathat rá a kutatató.
szövegek után vázlatos történeti áttekintés következik a
A kérdések tematikai csoportosításával a szerző kö területről, ahol a szerzők a Bánát német betelepítésének
veti a nyelvatlaszkészítés hagyományait, ugyanakkor el szenteltek nagyobb teret. Ugyanis a helyi tánckultúra
is tér tőlük, mert nem a térképlapokon találjuk a kérdése alakulásában vélhetően nagy szerepet játszó multiket. A szavak magyarázatát is mellőzi, de nem is szüksé etnicitásról (a románok, magyarok, németek mellett még
ges őket értelmezni, mert közismert szavakról van szó, •hét másik etnikum jelenlétéről) is szó esik ebben a rész
és nem valószínű, hogy más nyelvűek is használnák a ben, és csak sajnálhatjuk, hogy a szerzők nem fektettek
begyűjtött anyagot. Dicséretes, hogy a szerző a korábbi nagyobb hangsúlyt az együttélés bemutatására, aminek
nyelvatlaszok anyagához viszonyítva bővítette a szóállo segítségével például egyes táncok (a németek által is
mányt a napjainkban fontos szavakkal, mert eddig nem használt csárdás, illetve a magyarok által is táncolt kü
voltak adataink arról, hogy ezek milyen formában élnek lönböző polkák stb.) kölcsönzésének folyamataira is kö
vetkeztethetnénk.
a beszélők nyelvében.
A szóállomány és a szóalakok gazdagsága alapján
A kötet következő fejezete a táncélet szervezésével, a
megfigyelhetjük, milyen tendenciák zajlanak a feltérké kapcsolatos szokásokkal és a táncalkalmakkal foglalko
pezett magyar nyelvterületen. Az adatokból kiviláglik, zik. A szövegből kitűnik, hogy az erdélyi szászok társa
hogy több szó esetében igen gazdag a változatok száma, dalmi intézményeihez hasonló szervezeteik a bánáti né
és a nyelvjárási alakok mellett megjelennek a köznyelvi meteknek is lehettek. Ezeket a táncéletet alapvetően be
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folyásoló tevékenységük miatt lett volna érdemes bemu
tatni. A következő fejezetben a tánckészlet elemeit adják
közre a szerzők. Először a táncok leírásánál használt
alapvető fogalmak magyarázatát adják, majd a különbö
ző táncokat rendezik osztályokba, tekintettel azok for
mai megjelenésére. Ennek megfelelően körtáncokról,
különböző térformációs kontratáncokról (benne páros
táncokról), táncos játékokról és gyermekek által járt tán
cokról esik szó. A fejezet utolsó részében a nem német
eredetű táncok szerepelnek. Itt kell megemlíteni, hogy a
szerzők figyelmen kívül hagyták a német tánctörténé
szek (pl. Curt Sachs) által korábban már alkalmazott
tánctörténeti korszakolást, elsősorban a magyar, de az
európai táncfolklorisztika által is használt művészettör
téneti (földrajz-történeti) megközelítést.
A Martin Györgyék által kidolgozott strukturalista ti
pológia (amely kialakításánál a magyar kutatók a kár
pát-medencei német táncok jellemzőit is tekintetbe vet
ték) használata is ajánlatos lett volna a kötet megírásá
nál. Ennek következtében a szerzők a táncokat nem tud
ták a megfelelő művészettörténeti korszakhoz rendelni, a
különböző táncfajták elteijedésének folyamatait is hibá
san vázolták fel. így például a lengyel eredetű polkákat,
és a francia eredetű La patinée-t stb. az „eredeti német”
táncok közé sorolták. A táncok jellemzésénél a nemzet
közi tánckutatásban már általánosan elterjedt Labankinetográfia használatát hiányolom, ami a könnyebb ér
telmezés mellett a nemzetközi összehasonlítást is nagy

bán megkönnyítette volna. Ez annál is inkább sajnálatos,
mivel néhány tánc (pl. lakodalmi táncok között említett
„temetési-tánc”) tánctörténeti ritkaságnak számít. A kö
tetet a kísérőzene leírása zárja, amit a szerzők bőségesen
elláttak mellékletekkel (kottákkal, valamint a kötethez
mellékelt két CD-n hallható felvételekkel). Tudományos
szempontból ez a könyv legértékesebb része. A kötetet a
kutatásban segítő intézmények és adatközlők felsorolá
sa, valamint az irodalomjegyzék zárja.
Összefoglalóan elmondható, hogy szerzők elérték az
előszóban megfogalmazott célt: a gyűjtemény egyfajta
segédanyagként segítheti a bánáti németek hagyományőrzését. A hivatkozási rendszer meglehetősen nehezen
követhető, a könyv mégis jól és bőségesen adatolt. Ez a
pedagógiai érték, és a már korábban említett abszolút hi
ánypótló szerep az, ami miatt a kötetet - a felsorolt tudo
mányos hiányosságok ellenére - mégis fontosnak ítél
hetjük. Továbbá ki kell emelni a kutatók áldozatos gyűj
tőmunkáját is. A XX. századi, nagymértékű kitelepítések
miatt ugyanis csak kevés adatközlőt találtak a Bánáti fal
vakban, az információk többségéért szinte egész Német
országot be kellett járniuk.
(Ludwig Berghold —Karla Sinitean-Singer — Felix
Sinitean-Singer: Unsere Wurzeln. Deutsche Tänze im
und aus dem Banat. / Gyökereink. Bánáti német táncok.
Hontems Verlag, Hermannstadt, 2004. 224 p. 2 térkép,
61 fotó és rajz, 80 kottamelléklet, 2 CD melléklet.
Varga Sándor
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